
Venres, 13 abril
2ª sesión / INTERMEDIACIÓN: Comisariado / Crítica / Formación

Mesa redonda
XOSÉ MANUEL BUXÁN BRAN. Comisario de exposicións, crítico de arte e profesor da Facultade de Belas Artes 

de Pontevedra, Universidade de Vigo

PEDRO DE LLANO NEIRA. Comisario de exposicións, crítico e historiador da arte

JUAN DE NIEVES. Comisario de exposicións. Foi conservador do CGAC entre 1994-1998, e director do EACC, Espai 

d’Art Contemporani de Castelló, entre 2004-2008

MIGUEL ANXO RODRÍGUEZ. Crítico e profesor de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela

Modera: CAMILO FRANCO. Escritor e xornalista cultural

Se partiramos da consideración dos críticos e comisarios, mesmo dos docentes, como compañeiros de camiño dos 
artistas, entenderiamos que o seu labor de intermediación pasa pola asunción dunhas ideas e dunha voz propia, a través da 
escrita e do uso da palabra nos foros existentes, das argumentacións a prol dunhas liñas estéticas, e da súa difusión cara ás 
canles dos espazos artísticos, dos medios de comunicación. Porén, e dadas as dimensións xeográficas e socioculturais de 
Galicia, estas dinámicas teñen lugar con todo tipo de entrecruzamentos.

Hai tres décadas, no comezo dos anos 80, eran moi escasas as persoas dedicadas a estas actividades mediadoras 
e os seus perfís profesionais presentaban formacións moi diversas. Hoxe, a cantidade destes axentes mediadores creceu en 
número e na especialización da súa formación, grazas, maiormente, aos recursos e ampliacións de estudos, bolsas, prácticas 
e outras experiencias, así como a existencia en Galicia dun mapa máis amplo onde desenvolver as súas actividades (Univer-
sidade e outros centros de ensino, museos, fundacións, galerías, medios de comunicación, internet, etc.).

Daquela, habería que preguntarse se os crecementos están a ser proporcionais. Hai tantos novos espazos, funcións 
e actividades como para acoller os tantos novos profesionais que procuran traballar, investigar e propoñer proxectos? E no 
relativo ás súas consideracións e honorarios? Correspóndense as súas achegas cando constrúen argumentos, discursos e 
divulgación, tan necesarios para encarnar coñecemento, sentido e achegamento coa sociedade?

Dentro deste complexo sistema relacional, o eido editorial apuntala a produción artística; porén trátase dun sector cun 
presente e un futuro sempre incerto debido, en parte, a súa dependencia institucional.

Diante de toda esta paisaxe de fertilidades e fraxilidades, cómpre preguntarse tamén como evolucionaron as acti-
tudes e os procesos de traballo. Algúns valores non cambian e cada profesional autorretrátase polos seus proxectos, ideas 
e realizacións, polos seus méritos, erros e acertos, mais tamén polos seus métodos, redes establecidas e comportamentos 
exemplificadores.

Mércores, 18 abril
3ª sesión  / INSTITUCIÓNS : Espazos / Programacións / Xestións

 Mesa redonda
 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ FASERO. Director de AGADIC (Axencia Galega das Industrias 

 Culturais), Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia

 SILVIA LONGUEIRA. Directora da Fundación Luís Seoane, A Coruña

 IÑAKI MARTÍNEZ. Director do MARCO (Museo de Arte Contemporánea), Vigo

 MIGUEL VON HAFE. Director do CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), Santiago de Compostela

 Modera: FEDERICO LÓPEZ SILVESTRE. Profesor de Historia das Ideas Estéticas e director do Máster en Arte, 

 Museoloxía e Crítica Contemporáneas da Universidade de Santiago de Compostela

A consecución do obxecto ou acontecemento artístico xérase coa implicación dos espazos de produción e exhibición; 
precísase deste tipo de encontros (entre artista e xestores) para ofrecer realidade aos proxectos e poder relacionarse cos 
media e co público.

Hai dúas décadas a infraestrutura artística en Galicia era feble e estaba caracterizada pola ausencia de espazos 
formativos, a escaseza de salas expositivas (galerías e institucións) e unha case invisible crítica de arte e práctica comisarial. 
Quizais, na actualidade, estas eivas transformáronse en realidades que hoxe, perante a crítica situación actual, ameazan con 
quebrarse.

Coa regularización da formación artística e o xurdimento de institucións (CGAC, MARCO, MACUF, Fundación Luís 
Seoane, CGAI, mesmo as obras sociais e fundacións das entidades financeiras) e demais axentes artísticos (artistas, comi-
sarios, críticos, xestores, galerías e público) hoxe trabállase nun panorama artístico ben diferente e argumentado.

Á marxe das responsabilidades programáticas das devanditas institucións e ante esta incansable crise que afecta, 
entre outros eidos, o artístico, precisamos reflectir sobre novas xestións mediais que aposten por unha forte implicación na 
produción das obras, creación e estruturación de nexos entre os espazos de formación e os espazos exhibitivos que amosen 
capacidades xeradoras de contextos epistemolóxicos que articulen a produción cultural.

Non existe unha rede de bolsas e axudas constantes para a creación, e baixo a acción de espazos formativos, produ-
tivos ou expositivos tería que elaborarse unha estrutura de mercado que ofrecese garantías dunha produción artística regular.

Tanto no presente como no futuro inmediato, a meirande parte do esforzo institucional diríxese cara ás grandes in-
fraestruturas (como o impreciso Centro de Arte Internacional [CAI], agora Museo de Galicia da Cidade da Cultura). Fronte a 
esta situación para a produción artística en Galicia, sería importante a reflexión conxunta sobre as responsabilidades e nece-
sidades da comunidade artística.

Xoves, 19 abril
4ª sesión / MERCADO: Coleccionismo / Feiras / Galerías

 Mesa redonda
 NURIA BLANCO. Directora da Galería Moret Art, A Coruña

 MARTA GARCÍA-FAJARDO. Directora da Colección de Arte da Fundación María José Jove, A Coruña

 ASUNTA RODRÍGUEZ. Directora da Galería Trinta, Santiago de Compostela

 SOFÍA SANTOS. Coleccionista e vicepresidenta do Padroado do CGAC, Santiago de Compostela

 Modera: MARÍA LUÍSA SOBRINO. Catedrática de Historia da Arte e directora do Máster en Arte, Museoloxía e 

 Crítica Contemporáneas da Universidade de Santiago de Compostela

O mercado artístico constitúe un elemento nuclear na relación entre os distintos axentes artísticos. Tanto o artista 
como o obxecto (ou acontecemento artístico) están vinculados ás pautas deste sistema de mercado. A meirande parte da 
creación artística actual (se ben é certo que hai unha serie de propostas artísticas que precisan da asistencia de estruturas 
alternativas optando por soportes de difícil absorción dentro da mercadotecnia) desenvólvese baixo un sistema hexemónico 
integrador mantendo unha normalizada relación de interdependencia entre as deste inmenso tecido. Aqueles axentes que 
conforman a rede artística participan na fixación da estrutura deste tecido; un territorio xerarquizado por un tipo de relacións 
de interdependencia.
 Na exhibición da produción artística é significativa a tarefa realizada pola rede de galerías de arte galegas profesio-
nais con presenza internacional en feiras e eventos artísticos. A visibilidade da produción artística relaciónase co seu paso por 
estes espazos expositivos, por estes espazos xestores, lugares necesarios para o acontecer artístico.

Nos últimos anos desenvolvéronse iniciativas, como a feira Espazo Atlántico que tivo lugar en Vigo, cuxos desiguais 
resultados revisaron cales son as relacións entre o mercado galerístico, as institucións e os coleccionistas.

O PORQUÉ DESTAS XORNADAS

A Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega organizou ao longo dos tres 
últimos anos, 2009-2011, unha serie de xornadas: Arte + Espazo Público, Arte + Grandes Eventos e Arte + Narrativa Gráfica, 
contando coa participación de numerosos profesionais de ámbitos e procedencias xeográficas diversas. 
No seu labor de difundir a actividade artística que acontece en Galicia, esta Sección apostou tamén, en xuño de 2010, pola 
creación dun soportal na internet, ATALAIA (www.culturagalega.org/atalaia) co obxectivo de converterse nun arquivo e base 
de datos de referencia que permita, tamén, seguir a actualidade do sector. 
Nestas alturas de 2012, consideramos que é tempo de centrar o foco dentro de Galicia. Analizar o estado da cuestión e dar a 
palabra a persoas representativas que exercen como artistas, comisarios, críticos, docentes, galeristas, coleccionistas, xeren-
tes cul¬turais, programadores institucionais, etc., que tentan traballar para que a contemporaneidade estética teña dinamismo 
nas súas diferentes canles e non sexa allea aos nosos sinais de identidade e ao diálogo co mundo actual.
Os diferentes axentes do sector propoñen, demandan, reciben ou xestionan a posta en marcha de proxectos de característi-
cas moi diversas (desde unha exposición ata a realización dunha feira, unha iniciativa editorial ou a presenza e tratamento nos 
medios de comunicación, o labor dunha galería privada ou dunha institución pública), mais o grao de consi¬deración e respos-
ta social non semella satisfactorio ou proporcional ao que se está a ofrecer. Mesmo o mapa dos centros e espazos para a arte 
en Galicia ofrece expectativas de futuros incertos, ben pola dimensión errática dalgúns novos proxectos, ben polos riscos de 
continuidade que están a correr outros xa existentes e, no seu conxunto, tamén polas dificultades de acción e implicación que 
teñen moitos profesionais para desenvolver as súas traxectorias. Quen máis, quen menos, pode achegar estas sensacións 
contrastadas a miúdo en encontros dispersos, xuntanzas esporádicas e informais entre profesionais das diversas disciplinas 
e con puntos de vista ben diferentes. Conversas das que se poderían extraer preguntas como as seguintes: 

- O eido da arte contemporánea en Galicia vai por un camiño afastado e alleo á sociedade á que proclama destinar 
as súas ideas e realizacións? 

- Como se analizan e asumen as responsabilidades que teñen cada un dos diferentes gremios do sector? 
- É posible -ou utópico- contemplar o sector como un sector cohesionado e representativo da pluralidade de ideas e 

actitudes das persoas que o constitúen? 
- Existe unha voz propia, consen¬suada, que se faga notar como colectivo no eido social, cultural e económico de Ga-

licia? Ou, pola contra, o panorama resú¬mese como unha fragmentación dos intereses individuais ou gremiais, para chegar 
a unha conclusión tipo “todos con todos e contra todos”?

- En 2008, no estado español, creouse o Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) no que están representadas diversas 
asociacións que constitúen o sector artístico estatal, sería posible e pertinente chegar á creación dun organismo semellante 
en Galicia? Ou os intereses e as prioridades son outras e ben diferentes? 

- Nestes momentos que corren e os que virán, é hora de actualizar o plano de situación? A que novas res¬postas 
podemos chegar diante das preguntas dos “que, quen, como, cando, onde, por que e para que?”

Desde as súas características de observatorio, análise e asesoría, a Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas, 
como grupo de traballo pertencente ao Consello da Cultura Galega, propón a realización dunhas xornadas para reflexionar 
e debater sobre o estado actual da arte contemporánea en Galicia segundo os contidos e metodoloxía que presentamos a 
continuación e que se desenvolverán os días 12 e 13, 18 e 19 de abril.

programa

Xoves, 12 abril
1ª sesión / CREACIÓN: Artistas

 Mesa redonda
 MAR CALDAS. Artista visual 

 ÁNGEL CERVIÑO. Artista visual

 SUSO FANDIÑO. Artista visual 

 LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO. Artista visual

 Modera: SEVE PENELAS. Crítico de arte e comisario de exposicións

 A figura do artista pasa por ser considerada como a dun axente individual, empresario de si mesmo e cun estatuto de 
difícil definición, que fala coa voz do seu traballo, das obras que realiza e propón á sociedade, dos argumentos que manexa 
e, tamén, das súas particulares habilidades profesionais e sociais. Porén, este individualismo esvaécese no momento en que 
se contempla aos artistas como un colectivo cunhas características e intereses comúns, mesmo superando os estímulos de 
afinidades ou competitivades.

Facer explícitos estes intereses, balanceando entre o que demandan como creadores e o que achegan como indivi-
duos á sociedade, sería unha honesta ambición para unha mesa de debate, ata acadar un perfil do que supón ser e exercer 
como artista en e desde Galicia na actualidade.
 Desde finais dos anos setenta, diferentes tipoloxías de creadores veñen desenvolvendo a súa actividade, con moi 
diversos estilos e obxectivos, a través de canles populares ou especializadas, de circuítos institucionais ou de iniciativa pri-
vada, con axudas e bolsas institucionais ou por pura iniciativa persoal. Nas alturas deste 2012, a convivencia entre “autores 
consagrados” e artistas máis novos supón non só unha lóxica dinámica xeracional, máis ou menos conflitiva, senón tamén 
unha toma de posicionamentos con diferentes enfoques.

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 
persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde 
de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de 
asistencia ás xornadas.
Para obter o diploma é preciso asistir 
ao 75% das sesións.

INSCRICIÓN E MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org
difusion@consellodacultura.org

ORGANIZA:
Consello da Cultura Galega
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas

COORDINAN:
María Luísa Sobrino
Seve Penelas
Natalia Poncela

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Salón de actos do Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202

Xornadas 

ARTE CONTEMPORÁNEA 
EN GALICIA 2012.
O ESTADO DA CUESTIÓN 
NO SECTOR
12 e 13 / 18 e 19 / abril 2012
Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela

xoves 12 abril__CREACIÓN: Artistas

venres 13 abril_INTERMEDIACIÓN: Comisariado / Crítica / Formación

mércores 18 abril_INSTITUCIÓNS: Espazos / Programacións / Xestións

xoves 19 abril__MERCADO: Coleccionismo / Feiras / Galerías 

Todos os días ás 17:00h

Cada sesión distribuirase:
17:00 h. Presentación de participantes e introdución aos temas da sesión.

17:30 h. Intervencións de cada un dos catro participantes.
19:30 h. Coloquio e debate.




